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I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
TAMEX Obiekty Sportowe S.A. sporządzonego
za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

TAMEX Obiekty Sportowe jest spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Tamka 38, jest zarejestrowana
postanowieniem z dnia 18 października 2001 roku w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XII Wydziale
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287548.
Głównym przedmiotem działalności spółki jest budowa, modernizacja i remonty obiektów sportowych.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszego kontynuowania działalności
gospodarczej w dającej się przewidzied przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności.
Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku oraz okres
porównywalny od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 i jest sporządzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r.
o rachunkowości
TAMEX Obiekty Sportowe sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, a rachunek przepływów
pieniężnych metodą pośrednią.
Zasady wyceny w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:
Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone
o umorzenie. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową .
Rzeczowe składniki majątku trwałego wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone
o umorzenie. Środki trwałe – amortyzowane są metodą liniową .
Finansowe składniki majątku trwałego wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane
trwałą utratą ich wartości.
Materiały i towary są wyceniane według cen nabycia przy zachowaniu zasady ostrożnej wyceny. Rozchód materiałów
i towarów dokonywany jest metodą FIFO – pierwsze weszło-pierwsze wyszło.
Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności są wyceniane na podstawie
wystawionych faktur w kwocie wymagającej zapłaty, nie obejmują one odsetek za zwłokę, z uwzględnieniem odpisu
aktualizującego ich wartośd. Jednostka tworzy odpisy aktualizujące na należności, dla których upłynęło powyżej 360
dni od daty wymagalności oraz na należności dochodzone w drodze sądowej lub kwestionowane przez dłużników.
Zobowiązania i należności w walucie obcej na dzieo bilansowy są wyceniane według średniego kursu ustalonego dla
danej waluty przez NBP.
Transakcje walutowe są rejestrowane wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu operacji gospodarczej,
a rozliczane wg kursu banku realizującego transakcję.
Środki pieniężne obejmujące gotówkę w banku, w tym depozyty wykazuje się w wartości nominalnej.
Przychody obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane korzyści ekonomiczne, o wiarygodnie określonej wartości.
Ujmowane są w okresach, których dotyczą niezależnie od daty ich otrzymania.
Przychody z wykonania niezakooczonej usługi, ustala się na dzieo bilansowy proporcjonalnie do stopnia jej
zaawansowania. Stopieo zaawansowania mierzy się proporcjonalnie do kosztów zrealizowanych w stosunku do
zabudżetowanych, dodatkowo potwierdzanych metodą obmiaru wykonanych prac. Spółka prezentuje pozycję
„należności z wyceny kontraktów usługowych” w przypadku, gdy występuje nadwyżka wypracowanych przychodów
nad przychodami zafakturowanymi.
Podatek dochodowy stanowi bieżące opodatkowanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych naliczane
zgodnie z przepisami podatkowymi jak i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.
.
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II.

Rachunek Zysków i Strat TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
za okres 12 miesięcy – od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

Tytuł
A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
I Przychody netto ze sprzedaży produktów
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
III Przychody netto ze sprzedaży pozostałej
B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
- jednostkom powiązanym
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
II Wartośd sprzedanych towarów i materiałów

Za okres od 01.01.2010 do
31.12.2010

Za okres od 01.01.2009 do
31.12.2009

95 851 852,76

87 356 305,05

0,00

0,00

93 873 601,59

84 581 943,73

1 274 398,34

1 943 800,12

703 852,83

830 561,20

81 755 503,28

80 107 629,86

0,00

0,00

80 625 782,18

78 287 574,36

1 129 721,10

1 820 055,50

14 096 349,48

7 248 675,19

D Koszty sprzedaży

3 049 340,20

3 557 365,53

E Koszty ogólnego zarządu

2 096 546,27

2 106 685,36

F Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)

8 950 463,01

1 584 624,30

G Pozostałe przychody operacyjne

1 770 271,60

1 651 682,92

264 001,48

85 726,84

C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II Dotacje

0,00

0,00

III Inne przychody operacyjne

1 506 270,12

1 565 956,08

H Pozostałe koszty operacyjne

3 062 562,16

2 911 545,12

I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

0,00

III Inne koszty operacyjne

3 062 562,16

2 911 545,12

I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)

7 658 172,45

324 762,10

21 772,59

45 708,96

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

0,00

0,00

-(1) od jednostek powiązanych

0,00

0,00

21 577,76

34 048,15

-(1) od jednostek powiązanych

0,00

0,00

III Zysk ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

IV Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

194,83

11 660,81

K Koszty finansowe

897 260,62

309 076,11

I Odsetki, w tym:

699 700,74

245 284,85

-(1) dla jednostek powiązanych

0,00

0,00

II Strata ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

J Przychody finansowe

II Odsetki, w tym:

V Inne

III Aktualizacja wartości inwestycji
IV Inne
L Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)

0,00

0,00

197 559,88

63 791,26

6 782 684,42

61 394,95

M Wynik zdarzeo nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)

0,00

0,00

I Zyski nadzwyczajne

0,00

0,00

II Straty nadzwyczajne

0,00

0,00

N Zysk (strata) brutto (L±M)

6 782 684,42

61 394,95

O Podatek dochodowy

1 283 191,75

(309 743,33)

P Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
R Zysk (strata) netto (N-O-P)

0,00

0,00

5 499 492,67

371 138,28
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III.

Bilans TAMEX Obiekty Sportowe S.A na dzieo 31 grudnia 2010 roku

Lp.
A
I
1
2
3
4
II
1
a
b
c
d
e
2
3
III
1
2
IV
1
2
3
a

Tytuł

4
V

AKTYWA TRWAŁE
Wartości niematerialne i prawne
Koszty zakooczonych prac rozwojowych
Wartośd firmy
Inne wartości niematerialne i prawne
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe
grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
urządzenia techniczne i maszyny
środki transportu
inne środki trwale
Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe w budowie
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od jednostek pozostałych
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2
B
I
1
2
3
4
5
II
1
a

Inne rozliczenia międzyokresowe
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Materiały
Półprodukty i produkty w toku
Produkty gotowe
Towary
Zaliczki na dostawy
Należności krótkoterminowe
Należności od jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
inne
Należności od pozostałych jednostek
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

b

b
2
a

Stan na 31.12.2009r.
5 102 338,65
75 128,92
0,00
0,00
75 128,92
0,00
3 343 643,00
3 343 643,00
0,00
0,00
1 598 778,62
1 600 275,97
144 588,41
0,00
0,00
452 165,41
0,00
452 165,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 231 401,32
1 231 401,32

7 351 797,35
45 557,80
0,00
0,00
45 557,80
0,00
2 355 131,36
2 355 131,36
0,00
0,00
1 180 740,01
1 041 874,97
132 516,38
0,00
0,00
577 110,55
0,00
577 110,55
2 086 866,63
0,00
0,00
2 086 866,63
2 020 000,00
2 020 000,00
0,00
0,00
0,00
66 866,63
0,00
0,00
66 866,63
0,00
0,00
2 287 131,01
2 287 131,01
0,00
30 828 404,47
1 326 113,35

7 493 201,30

0,00
21 534 637,45
1 285 692,75
1 285 692,75
0,00
0,00
0,00
0,00
5 848 446,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 848 446,94
5 332 718,92
5 304 718,92

- powyżej 12 miesięcy

41 480,00

28 000,00

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeo społecznych i zdrowotnych oraz
innych świadczeo

20 902,00

- do 12 miesięcy

b

Stan na 31.12.2010r.

1 326 113,35
0,00
0,00
0,00
0,00
11 988 546,05
3 614 022,43
107 591,88
107 591,88
0,00
3 506 430,55
8 374 523,62
7 534 681,30

253 498,00
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c
d
III
1
a

b

c

2
IV

inne
dochodzone na drodze sądowej
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

818 940,32
0,00
7 895 917,47
7 895 917,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

7 855 917,47

- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
w tym Aktywa z tytułu niezakooczonych robót budowlanych

0,00
0,00
0,00
9 617 827,60

AKTYWA RAZEM

Lp.
A
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
B
I
1
2

3

II
1
2
a
b
c
d
III
1
a

b
2
a

Tytuł
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
Kapitał (fundusz) podstawowy
Należne wpłaty na kapitału podstawowy (wielkośd ujemna)
Udziały (akcje) własne (wielkośd ujemna)
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkośd ujemna)
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
inne
Zobowiązania krótkoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
inne
Wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki

262 230,02
0,00
8 606 479,84
8 606 479,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 606 479,84
8 606 479,84

40 000,00
0,00
7 855 917,47

0,00
0,00
0,00
5 794 017,92
5 371 188,15
26 636 976,10

38 180 201,82

Stan na 31.12.2010r.

Stan na 31.12.2009r.
8 985 645,49
1 945 000,00
0,00
0,00
6 669 507,21
0,00
0,00
0,00
371 138,28
0,00
17 651 330,61
2 678 985,07
1 082 103,22
59 971,35
0,00
59 971,35
1 536 910,50
930 960,49
605 950,01
1 387 077,54
0,00
1 387 077,54
0,00
0,00
608 255,22
778 822,32
12 641 790,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 641 790,23
0,00

14 485 138,16
1 945 000,00
0,00
0,00
7 040 645,49
0,00
0,00
5 499 492,67
0,00
23 695 063,66
3 915 054,03
1 824 967,66
53 986,77
0,00
53 986,77
2 036 099,60
911 833,43
1 124 266,17
1 163 360,23
0,00
1 163 360,23
0,00
0,00
386 328,66
777 031,57
17 133 129,47
887 854,76
887 854,76
887 854,76
0,00
16 245 274,71
0,00
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b
c
d

e
f
g
h
i
3
IV
1
2

Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeo i innych
z tytułu wynagrodzeo
inne
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartośd firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
w tym rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych
PASYWA RAZEM

0,00
671 377,63
8 299 183,21
8 299 183,21
0,00
0,00
0,00
3 387 038,02
0,00
284 191,37
0,00
943 477,77
0,00
943 477,77
0,00
943 477,77
158 333,38
26 636 976,10

0,00
321 106,73
10 713 063,52
10 713 063,52
0,00
0,00
3 924 913,12
0,00
1 286 191,34
0,00
1 483 519,92
0,00
1 483 519,92
0,00
1 483 519,92
961 163,69
38 180 201,82
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IV. Rachunek Przepływów Pieniężnych TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
za okres 12 miesięcy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku
Lp.

Tytuł

A
I
II
1
2
3
4
5
6
7
8

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

9
10
III
B
I
1

Zmiana stanu rozliczeo międzyokresowych Czynne
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

2
3
a)
b)
4
II
1

Za okres od 01.01.2010 do
31.12.2010

Za okres od 01.01.2009 do
31.12.2009

5 499 492,67
(2 966 537,03)
1 173 357,70
0,00
693 617,04
(264 001,48)
1 236 068,97
(40 420,60)
(6 265 044,25)
4 839 819,40

371 138,29
(394 817,96)
1 342 142,66
40,28
245 284,85
(85 726,84)
(259 539,30)
(13 724,67)
5 380 814,36
(7 592 586,72)

(4 339 497,22)
(436,58)
2 532 955,64

592 699,73
(4 222,30)
(23 679,67)

425 485,04
292 351,67

397 540,98
397 540,98

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
Odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

0,00
133 133,37
0,00
133 133,37
0,00
0,00
133 133,37
0,00
0,00
0,00
2 325 635,63
65 635,63

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
595 440,41
595 440,41

2
3
a)
b)
4
III
C
I
1

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału

0,00
2 260 000,00
2 020 000,00
240 000,00
0,00
240 000,00
0,00
(1 900 150,59)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(197 889,43)

0,00
0,00

0,00
0,00

2
3
4
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie udziałów (akcji) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązao finansowych
Płatności zobowiązao z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe

0,00
0,00
0,00
1 383 367,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
689 750,38
693 617,04
0,00

0,00
0,00
0,00
2 064 268,89
0,00
575 227,72
0,00
252 187,64
0,00
0,00
991 568,68
245 284,85
0,00
8
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III
D
E
F
G
-

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± CIII)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
o ograniczonej możliwości dysponowania

(1 383 367,42)
(750 562,37)
0,00
0,00
8 606 479,84
7 855 917,47
0,00

( 2 064 268,89)
(2 285 847,99)
(40,28)
(40,28)
10 892 368,11
8 606 479,84
0,00
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V. Sprawozdanie Zmian w Kapitale Własnym TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010
Lp.
I.
I.a.
1
1.1.
a
b
1.2.
2
2.1.
a
b
2.2.
3
a
b
3.1.
4
4.1.
a
b
4.2.
5
5.1.
a
b
5.2.
6
6.1.
a
b
6.2.
7
7.1.
7.2.
a
b
7.3.
7.4.
7.5
a

Tytuł
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
zwiększenie (z tytułu)
podwyższenie z kapitału zapasowego
emisja akcji
zmniejszenie (z tytułu)
umorzenie akcji
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy
zwiększenie (z tytułu)
zmniejszenie (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
Udziały (akcje) własne na początek okresu
Zwiększenie
Zmniejszenie
Udziały (akcje) własne na koniec okresu
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
zwiększenie (z tytułu)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartośd)
zmniejszenie (z tytułu)
przeniesienie na kapitał podstawowy
pokrycie podatku PCC
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
Kapitał (fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
zwiększenie (z tytułu)
zmniejszenie (z tytułu)
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
zwiększenie (z tytułu)
zmniejszenie (z tytułu)
wykup akcji celem umorzenia
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
zwiększenie (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenie (z tytułu)
przekazanie na kapitał zapasowy
wypłata dywidendy
Pokrycie straty z lat ubiegłych
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)
korekty błędów podstawowych i zmiany zasad rachunkowości
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
zwiększenie (z tytułu)

Za okres od 01.01.2010 do
31.12.2010
8 985 645,49
8 985 645,49
1 945 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 945 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 669 507,21
371 138,28
371 138,28
371 138,28
0,00
0,00
0,00
7 040 645,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
371 138,28
371 138,28
0,00
371 138,28
0,00
0,00
371 138,28
371 138,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Za okres od 01.01.2009 do
31.12.2009
9 189 734,93
0,00
9 189 734,93
1 945 00,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 945 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 390 504,61
2 279 002,60
2 279 002,60
2 279 002,60
0,00
0,00
0,00
6 669 507,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 854 230,32
5 752 277,22
0,00
5 752 277,22
0,00
0,00
5 752 277,22
2 279 002,60
575 227,72
2 898 046,90
0,00
2 898 046,90
0,00
2 898 046,90
0,00
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b
7.6.
7.5
a
b
7.7.
8
a
b
c
II
III

zmniejszenie (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Odpisy z zysku na początek okresu
zwiększenie (z tytułu)
zmniejszenie (z tytułu)
Odpisy z zysku na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto
zysk netto
strata netto (wielkośd ujemna)
odpisy z zysku (wielkośd ujemna)
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału
zysku (pokrycia straty)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 499 492,67
5 499 492,67
0,00
0,00
14 485 138,16
14 485 138,16

2 898 046,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
371 138,29
371 138,29
0,00
0,00
8 985 645,50
8 985 645,50
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VI. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
za okres 12 miesięcy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

1. Informacje ogólne
TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna działająca na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych z siedzibą w Warszawie
przy ul. Tamka 38.
TAMEX Obiekty Sportowe S.A. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000287548. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31 sierpnia 2007 roku Tamex Obiekty Sportowe Spółka akcyjna powstała na skutek
przekształcenia ze spółki Tamex Obiekty Sportowe Sp. z o.o. z dniem 31.08.2007 roku.

Głównym przedmiotem działalności spółki jest budowa, modernizacja i remonty obiektów sportowych:
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 42,99,Z
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 41,20,Z
Pozostał specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43,99,Z
Działalnośd obiektów sportowych PKD 93,11,Z
Przygotowanie terenu pod budowę PKD 43,12,Z,
Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43,11 Z,
Działalnośd w zakresie architektury 71,11 Z,
Działalnośd w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71,12 Z,
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46,90 Z,
Pozostała działalnośd profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74,90 Z.

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zmiany w ciągu roku
Na dzieo sporządzenia sprawozdania skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:
Imię i nazwisko
Konrad Sobecki
Andrzej Wójcik

Funkcja
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Okres pełnienia funkcji
od 12.04.2001 r.
od 12.04.2001 r.

W 2010 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu.
Na dzieo sporządzenia sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:
Imię i nazwisko
Janusz Wójcik
Zygmunt Grajkowski
Mielcarek Grzegorz
Sobecka Marzena
Bartkiewicz Jakub

Funkcja
Przewodniczący Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady

Okres pełnienia funkcji
od 31.08.2007 r.
od 31.08.2007 r.
od 07.12.2007 r.
od 16.06.2008 r.
od 24.06.2010 r.

Do 31 grudnia 2010 nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Zgodnie z uchwałą nr 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki powołało do pełnienia funkcji członka rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Bartkiewicza.
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2. Identyfikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego
W związku z nabyciem udziałów spółki Nova Sport spółka Tamex Obiekty Sportowe S.A. jako jednostka dominująca
sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010, które jest pierwszym sprawozdaniem grupy kapitałowej
Tamex Obiekty Sportowe S.A.
W skład grupy kapitałowej wchodzą następujące jednostki:
Tamex Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Tamka 38
Nova Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Wojska Polskiego 31/5

SCHEMAT GRUPY KAPITAŁOWEJ TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.

TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.

NOVA SPORT SP. Z O.O.
100%

3. Zasady rachunkowości
Podstawa sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
w dającej się przewidzied przyszłości.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości za okres 12 miesięcy zakooczony dnia
31 grudnia 2010 roku; dane porównywalne prezentowane są za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009.
Podstawową walutą środowiska gospodarczego Spółki (waluta funkcjonalna) stanowi złoty polski i w tej walucie Spółka
sporządziła sprawozdanie finansowe (waluta prezentacji).

Zasady wyceny i sposób ujęcia składników majątkowych w sprawozdaniu finansowym
Rzeczowe aktywa trwałe
W pozycji tej ujmowane są rzeczowe aktywa o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok,
kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone do wykorzystania na potrzeby jednostki.
Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są na dzieo bilansowy według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonej
o dotychczasowe umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Wartośd początkowa rzeczowych
aktywów trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem
i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do użytkowania.
Wartośd początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartośd nakładów poniesionych na ich ulepszenie
(przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję).
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Koszty bieżącego utrzymania środków trwałych, poniesione po dniu oddania środka do użytkowania, takie jak koszty
konserwacji i napraw, wpływają na wynik finansowy okresu, w którym zostały poniesione.
Jeżeli poszczególne, mające istotną wartośd i dające się wyodrębnid części składowe środków trwałych mają różny okres
ekonomicznego zużycia, amortyzacja dla tych części składowych jest naliczana odrębnie.
Po początkowym ujęciu środki trwałe podlegają odpisom amortyzacyjnym oraz odpisom z tytułu trwałej utraty wartości.
Nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od gruntów własnych. Środki trwałe są amortyzowane liniowo w okresie
odpowiadającym ich szacowanemu okresowi ekonomicznej użyteczności z uwzględnieniem wartości rezydualnej, o ile jest
to kwota istotna. Dla obecnie używanych rzeczowych składników majątku trwałego Spółka nie rozpoznała istotnych
wartości rezydualnych.
Spółka przyjęła następujące okresy ekonomicznej użyteczności środków trwałych:
Rodzaj rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w obcych obiektach
Urządzenia techniczne
Środki transportu
Pozostałe (obejmuje również urządzenia biurowe)

Okres amortyzacji (lata)
10
1-5
3-10
2-10

Do poszczególnych maszyn i urządzeo oraz środków transportu mogą byd stosowane inne stawki jeśli wynika to
z ekonomicznej długości okresu użytkowania .
Rzeczowe aktywa nie przekraczające jednostkowo kwoty 1000 zł oraz o przewidywanym okresie używania nie
przekraczającym jednego roku amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania.
Używane na podstawie umów leasingu finansowego środki trwałe podlegają amortyzacji wg zasad stosowanych do
własnych składników majątku. Jeżeli brak jest pewności ,że po zakooczeniu umowy leasingu Spółka otrzyma prawo
własności przedmiotu leasingu, aktywa są amortyzowane w okresie krótszym niż okres leasingu i okres ekonomicznej
użyteczności przedmiotu leasingu.
Poniesione opłaty leasingowe w okresie sprawozdawczym zostały odniesione na zmniejszenie zobowiązania z tytułu
leasingu finansowego w wielkości równej ratom kapitałowym, natomiast nadwyżka będąca kosztami finansowania
obciążyła w całości koszty finansowe okresu.
Jako środki trwałe w budowie wykazywane są środki trwałe będące w toku budowy lub montażu, które wyceniane są
w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakooczenia
budowy i przekazania środka trwałego do używania.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę
za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania.

Wartości niematerialne i prawne
W pozycji tej ujmowane są nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego
wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na
potrzeby jednostek grupy.
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz
o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych
i prawnych. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową przy zastosowaniu następujących okresów
amortyzacji.

Rodzaj wartości niematerialnych i prawnych
Oprogramowanie komputerowe
Pozostałe wartości niematerialne i prawne

Okres amortyzacji w latach
2-5
2-5
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Utrata wartości rzeczowego majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych
W przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwośd utraty wartości posiadanych składników rzeczowego
majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych, przeprowadzany jest test na utratę wartości, a ustalone kwoty
odpisów aktualizujących obniżają wartośd bilansową aktywu, którego dotyczą.
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości są ujmowane w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałe koszty
operacyjne.
Przy ustalaniu wartości użytkowej, oszacowane przyszłe przepływy pieniężne są dyskontowane do wartości bieżącej przy
zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne ceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz
ryzyka związanego z danym składnikiem aktywów.
Kwoty ujętych odpisów aktualizujących ulegają odwróceniu w przypadku ustąpienia przyczyn uzasadniających ich
utworzenie. Skutki odwrócenia odpisów aktualizujących odnoszone są w rachunku zysków i strat: na pozostałe przychody
operacyjne).

Zapasy
Materiały wyceniane są w cenie zakupu. Koszty finansowania zewnętrznego nie zwiększają ceny zakupu zapasów.
Rozchód wyceniany jest metodą FIFO (pierwsze weszło - pierwsze wyszło).
Jeżeli cena zakupu przewyższa przewidywaną cenę sprzedaży zapasów, dokonuje się odpisów aktualizujących ich wartośd.
Cena sprzedaży stanowi cenę sprzedaży dokonywanej w toku zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszoną
o oszacowane koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku.

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Należności z tytułu dostaw i usług, są ujmowane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisów na
nieściągalne należności. Jednostka tworzy odpisy aktualizujące na należności, dla których upłynęło powyżej 360 dni od
daty wymagalności oraz na należności dochodzone w drodze sądowej lub kwestionowane przez dłużników.
W uzasadnionych przypadkach Zarząd może odstąpid od tworzenia odpisów aktualizujących a także utworzyd odpisy
w przypadkach innych niż opisane powyżej.
Kwoty utworzonych odpisów aktualizujących wartośd należności odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne.
Należności inne niż handlowe, które staną się wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego, wykazuje
się w aktywach trwałych w pozycji „Należności długoterminowe „
Zdarzenie gospodarcze wyrażone w walutach obcych wycenia się po kursie średnim ustalonym przez NBP z dnia
poprzedzającego dzieo transakcji. Rozliczenie transakcji następuje po kursie obowiązującym w dniu realizacji przez bank.
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzieo bilansowy po kursie średnim ustalonym przez Narodowy
Bank Polski dla danej waluty na ten dzieo.
Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzieo wyceny i przy zapłacie zalicza się
odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych; prezentacja w sprawozdaniu
finansowym w postaci wyniku uzyskanego na różnicach kursowych.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie i w banku, w tym depozyty. Ekwiwalenty środków pieniężnych obejmują
inwestycje krótkoterminowe o dużej płynności (początkowy termin zapadalności do 3 miesięcy) łatwo wymienialne na
określone kwoty środków pieniężnych oraz narażone na nieznaczne ryzyko zmiany wartości.
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów jest tak samo zdefiniowane dla potrzeb rachunku przepływów
pieniężnych, który prezentuje zmiany w tych środkach i ich ekwiwalentach w okresie obrotowym.
Rozchody środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych wyceniane są za pomocą metody FIFO.
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Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne wycenia się na dzieo bilansowy po kursie średnim ustalonym przez
Narodowy Bank Polski dla danej waluty na ten dzieo .

Rozliczenia międzyokresowe czynne
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne stanowią ujęte w aktywach koszty dotyczące przyszłych okresów
sprawozdawczych.
Do czynnych rozliczeo międzyokresowych zaliczane są:
 rozliczenie robót długoterminowych, w przypadku wyższego zaawansowania wykonania robót w stosunku do
zafakturowania robót na odbiorcę
 roczne opłaty z tytułu ubezpieczeo majątkowych, osobowych, prenumeraty czasopism, itp.
 inne koszty opłacone z góry.
Z punktu widzenia okresu rozliczenia, czynne rozliczenia międzyokresowe kwalifikowane są do aktywów krótko- lub
długoterminowych.
Czynne rozliczenia międzyokresowe rozliczane są w indywidualnie oszacowanym okresie, w zależności od charakteru
i wartości rozliczanej pozycji.

Kapitał własny
Na dzieo bilansowy kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w KRS.
Kapitał zapasowy tworzony jest:
 z podziału zysku,
 z wnoszonych dopłat ,
 z nadwyżki ceny emisyjnej akcji ponad ich wartośd nominalną (agio).
Przeznaczenie kapitału zapasowego określa Statut.
Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nie rozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do decyzji Zgromadzenia
Akcjonariuszy, a także skutki zmiany zasad rachunkowości i korekt błędów podstawowych dotyczących lat poprzednich,
a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym.

Rezerwy
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeo przeszłych
powodujący koniecznośd wypływu środków, a wartośd wynikającą z tego zobowiązania można wiarygodnie oszacowad.
Rezerwy tworzone są między innymi na poniższe zobowiązania:
 odroczony podatek dochodowy, tworzony w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych między
wartością księgową aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową,
 przyszłe świadczenia pracownicze – odprawy emerytalno-rentowe,
 przewidywane skutki toczących się postępowao sądowych,
 inne przyszłe zobowiązania wynikające ze spraw w toku.
Rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe wyceniane są przez jednostkę.
Wartośd pozostałych rezerw ustalana jest na podstawie szacunków własnych - rezerwy tworzone są w ciężar kosztów
sprzedaży, kosztów ogólnych i kosztów pozostałej działalności operacyjnej.

Świadczenia pracownicze
Zgodnie z przyjętym w Spółce systemem wynagradzania pracownicy mają prawo do odpraw emerytalnych, rentowych
i pośmiertnych wynikających z przepisów prawa pracy. Odprawy emerytalne są wypłacane w formie jednorazowego
świadczenia w chwili przejścia pracownika na emeryturę, którego wysokośd zależy od kwoty wynagrodzenia. Na
odprawy emerytalne nie tworzy się specjalnych funduszy i nie wydziela się aktywów służących zaspokojeniu przyszłych
roszczeo pracowników. Koszty związane z odprawami emerytalnymi rozpoznaje się w okresie, w którym pracownik
świadczył pracę.
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Na dzieo 31.12.2010 Spółka nie ma podstaw do tworzenia rezerw z tytułu odpraw emerytalno-rentowych oraz
pośmiertnych.

Kredyty i pożyczki oprocentowane
Kredyty i pożyczki oprocentowane klasyfikowane są w Spółce jako zobowiązania finansowe.
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej
wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych, pomniejszonych o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub
pożyczki.
W następnych okresach, kredyty i pożyczki są wyceniane według zamortyzowanej ceny nabycia, przy zastosowaniu
efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanej ceny nabycia uwzględnia się wszystkie koszty związane
z uzyskaniem kredytu lub pożyczki oraz dyskonta lub premie uzyskane przy rozliczaniu zobowiązania.
Jeżeli wycena kredytów i pożyczek według skorygowanej ceny nabycia nie odbiega w istotny sposób od wyceny w kwocie
wymagającej zapłaty, zobowiązania wyceniane są na dzieo bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, tj. powiększone
o odsetki naliczone memoriałowo.
W rachunku zysków i strat są ujmowane wszystkie skutki dotyczące wyceny według zamortyzowanej ceny nabycia oraz
skutki usunięcia zobowiązania z bilansu lub stwierdzenia utraty jego wartości.

Leasing finansowy
Umowa leasingu finansowego, to umowa używania aktywów trwałych, która przenosi na Spółkę zasadniczo całe ryzyko
i wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu.
Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i spłatę rat kapitałowych z zastosowaniem stopy
procentowej właściwej dla danej umowy. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Używane na podstawie umów leasingu finansowego środki trwałe podlegają amortyzacji według zasad stosowanych do
własnych składników majątku. Jeżeli brak jest pewności, że po zakooczeniu umowy leasingu Spółka otrzyma prawo
własności przedmiotu leasingu, aktywa są amortyzowane w okresie krótszym spośród okresu leasingu i okresu
ekonomicznej użyteczności przedmiotu leasingu.
Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające
z posiadania przedmiotu leasingu, klasyfikowane są jako umowy leasingu operacyjnego. Opłaty leasingowe z tytułu
leasingu operacyjnego ujmowane są w kosztach w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu.

Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne
Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeo obowiązek wykonania świadczeo o wiarygodnie określonej
wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów.
Na dzieo powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej lub w kwocie wymagającej zapłaty.
Rozliczenie transakcji następuje po kursie obowiązującym w dniu realizacji przez bank.
Zobowiązania w walucie obcej są przeliczane na złote polskie według średniego kursu waluty ustalonego przez Narodowy
Bank Polski z dnia poprzedzającego dzieo transakcji (dla zakupu usług) lub kursu waluty ustalonego w dokumentach
celnych (dla importu towarów). Na dzieo bilansowy zobowiązania wyceniane są według średniego kursu ustalonego dla
tej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Wyłączeniu z powyższej reguły podlegają zobowiązania finansowe, których /zgodnie z warunkami umowy/ uregulowanie
następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub drogą wymiany na instrumenty
finansowe.

Rozliczenia międzyokresowe bierne
Do biernych rozliczeo międzyokresowych zaliczane są uzyskane świadczenia, które nie stanowią jeszcze zobowiązania do
zapłaty. Świadczenia te (za wyjątkiem kosztów urlopów pracowniczych) ustala się w ich przewidywanej wysokości,
przypadającej na bieżący okres. Przy ustalaniu odpisów rozliczeo międzyokresowych, uwzględniana jest zasada
ostrożności, a przede wszystkim zasada współmierności kosztów do przychodów, których uzyskaniu one służą.
Koszt urlopów pracowniczych
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Pracownikom przysługuje prawo do urlopów na warunkach określonych w przepisach kodeksu pracy. Spółka uznaje koszt
urlopów pracowniczych na bazie memoriałowej. Zobowiązanie z tytułu urlopów pracowniczych ustalane jest w oparciu
o różnicę pomiędzy faktycznym stanem wykorzystania urlopów przez pracowników, a stanem jaki wynikałby
z wykorzystania. Świadczenia prezentowane są w bilansie w rezerwach na świadczenia pracownicze krótkoterminowe.
Rozliczenia robót długoterminowych w toku wykazuje się w przypadku kiedy zaawansowanie robót związanych
z wykonaniem kontraktu jest niższe niż zafakturowane prace na odbiorcę tych robót.

Przychody i zyski
Za przychody i zyski uznaje się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych,
o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązao,
które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie kapitału
przez akcjonariuszy.
Przychody są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania.
Przychody ze sprzedaży towarów i produktów ujmowane są w rachunku zysków i strat, gdy Spółka przekazała nabywcy
ryzyko oraz korzyści i można wycenid je w wiarygodny sposób.
Przychody z odsetek są uznawane w momencie ich naliczenia przy uwzględnieniu efektywnej stopy zwrotu z aktywów.
Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy do ich otrzymania.

Przychody z wyceny kontraktów usługowych
Przychody z wykonania niezakooczonej usługi, wykonanej na dzieo bilansowy w istotnym stopniu, ustala się, na dzieo
bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopieo ten, jak również przewidywane całkowite
koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji, można ustalid w sposób wiarygodny.
Stopieo zaawansowania usługi mierzy się:
1)

udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach
wykonania usługi – dla zleceo z wynagrodzeniem ryczałtowym,

Dla danego kontraktu przychody wykazywane za dany okres sprawozdawczy ustalane są z uwzględnieniem przychodów
wykazanych w okresach poprzednich.
Bez względu na zastosowany sposób ustalania przychodów na wynik finansowy wpływają przewidywane straty związane
z wykonaniem usługi objętej umową.
Spółka prezentuje w aktywach w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe czynne krótkoterminowe” w przypadku gdy
występuje nadwyżka poniesionych kosztów i ujętych zysków z tytułu kontraktów długoterminowych, nad wartością
zafakturowanej sprzedaży do kontrahentów. W przeciwnym przypadku, tj. gdy występuje nadwyżka zafakturowanej
sprzedaży do kontrahentów nad wartością poniesionych kosztów i ujętych zysków z tytułu kontraktów długoterminowych,
Spółka prezentuje w pozycji „Rozliczenia międzyokresowe bierne”. W/w nadwyżki są ustalane dla każdego kontraktu
osobno i prezentowane rozdzielnie bez kompensowanie poszczególnych pozycji.

Darowizny
Nierozliczona, otrzymana kwota darowizny środków trwałych jest ujmowana w bilansie jako przychody przyszłych
okresów z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe. Otrzymane środki trwałe finansowane z dotacji są
wykazywane w aktywach trwałych w odpowiednich grupach tak jak środki trwałe sfinansowane ze środków własnych.

Koszty i straty
Przez koszty i straty rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych,
o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązao
i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż
wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Podatek dochodowy
Obciążenia podatkowe obejmują bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych i zmianę stanu
rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
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Bieżące zobowiązania podatkowe zostały ustalone na podstawie aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów
podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania.
Odroczony podatek dochodowy stanowiący obciążenie wyniku obejmuje zmianę stanu rezerwy oraz aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego.
Podstawą tworzenia rezerwy oraz aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego jest przejściowa różnica między
wartością księgową i podatkową aktywów i pasywów oraz wartośd strat podatkowych możliwych do odliczenia
w przyszłości od dochodu podatkowego.
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego są wykazywane jako aktywa i rezerwy długoterminowe.
Aktywa z tytułu podatku dochodowego
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku
dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy
obliczenia podatku dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności.
Wartośd bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzieo
bilansowy i podlega odpisowi w przypadku kiedy zachodzi wątpliwośd wykorzystania przez jednostkę korzyści
ekonomicznych związanych z wykorzystaniem aktywów podatkowych.
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem dodatnich różnic
przejściowych między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową.
Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości
zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia
podatku dochodowego.
Odroczony podatek dochodowy jest obliczany na podstawie stawek podatkowych, które według przewidywao
kierownictwa będą obowiązywały w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa wykorzystana,
przyjmując za podstawę stawki podatkowe prawnie lub faktycznie obowiązujące na dzieo bilansowy.
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym,
odnosi się również na kapitał własny.

Wynik finansowy
Rachunek zysków i strat sporządza się w wersji kalkulacyjnej.

Transakcje w walucie obcej
Transakcje w walucie obcej są przeliczane na złote polskie według kursu poprzedzającego dzieo transakcji. Na dzieo
bilansowy aktywa i pasywa pieniężne przeliczone zostały według średniego kursu ustalonego dla tej waluty przez
Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzieo bilansowy. Powstałe w wyniku przeliczenia różnice kursowe, ujęte zostały
w przychodach bądź kosztach finansowych. W rachunku zysków i strat dodatnie i ujemne różnice kursowe wykazane
zostały per saldo.
Aktywa i zobowiązania niepieniężne wyrażone w walucie obcej wycenione zostały na dzieo bilansowy według kursu
historycznego, jaki obowiązywał na dzieo dokonania transakcji.
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej:
Waluta
EUR
USD

31.12.2010
3,9603
2,9641

31.12.2009
4,1082
2,8503
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4. Przychody i koszty
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY USŁUG (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE
DZIAŁALNOŚCI)
Budowa obiektów sportowych
Konserwacja obiektów sportowych
Dzierżawa sprzętu oraz elementów wyposażenia
Refaktury
Pozostałe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem

od 1 stycznia do 31
grudnia 2010 roku
93 873 601,59
151 068,26
159 067,22
346 498,63
47 218,72
94 577 454,42

od 1 stycznia do 31
grudnia 2009 roku
84 581 943,73
228 107,20
219 697,44
335 084,23
47 672,33
85 412 504,93

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA
RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
Sprzedaż elementów do budowy obiektów sportowych

od 1 stycznia do 31
grudnia 2010 roku
1 274 398,34

od 1 stycznia do 31
grudnia 2009 roku
1 943 800,12

1 274 398,34

1 943 800,12

od 1 stycznia do 31
grudnia 2010 roku
93 429 852,43
29 965 702,47
12 695 965,41
11 477 621,71
29 280 627,63
10 009 935,21
443 749,16
93 873 601,59

od 1 stycznia do 31
grudnia 2009 roku
84 581 943,73
30 382 160,64
13 288 048,99
24 579 872,40
7 767 555,75
8 564 305,95

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY USŁUG (STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj
region I centrum
region II śląsk
region III wschód północ
region IV zachód południowy
region V zachód północny
b) eksport
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem

84 581 943,73

Zależnośd od kluczowego odbiorcy
Spółka posiada szeroki wachlarz odbiorców są nimi m.in. samorządy, gminy, a obiekty są realizowane często na podstawie
zamówieo publicznych co zmniejsza ryzyko wycofania się z realizacji inwestycji oraz zapłaty należności.

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Świadczenia na rzecz pracowników
Pozostałe
Razem
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Razem
Wartośd sprzedanych towarów i materiałów

od 1 stycznia do 31
grudnia 2010 roku
1 173 357,70
21 744 328,61
56 623 888,04
105 733,74
3 522 290,46
611 336,36
1 990 733,74
85 771 668,65

od 1 stycznia do 31
grudnia 2009 roku
1 342 142,66
22 734 288,90
52 146 515,38
422 019,01
4 279 354,67
777 040,49
2 250 264,14
83 951 625,25

3 049 340,20
2 096 546,27
80 625 782,18
85 771 668,65
1 129 721,27

3 557 365,53
2 106 685,36
78 287 574,36
83 951 625,25
1 820 055,50
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POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Pozostałe, w tym:
- kary umowne
- rabaty od obrotu
- rozwiązanie rezerw
- rozliczenie przychodu - darowizna maszyny
- odszkodowania i zwroty składek
- różnice inwentaryzacyjne
- rozliczenie odpisu aktualizującego należności
- przychody nie stanowiące
- pozostałe
Pozostałe przychody operacyjne, razem

od 1 stycznia do 31
grudnia 2010 roku
264 001,48
1 506 270,12
64 463,54
10 494,00
1 122 999,41
41 217,60
65 406,41
53 488,81
0,00
86 845,32
61 355,03
1 770 271,60

od 1 stycznia do 31
grudnia 2009 roku
85 726,84
1 565 956,08
414 047,31
101 816,81
0,00
41 217,65
43 035,24
15 593,62
794 618,38
149 128,64
6 498,43
1 651 682,92

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
Pozostałe, w tym:
- kary umowne
- szkody powypadkowe
- różnice inwentaryzacyjne
- odpis aktualizujący należności
- koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
- koszty wprowadzenia na giełdę
- rezerwa na naprawy gwarancyjne
- pozostałe
Pozostałe koszty operacyjne, razem

od 1 stycznia do 31
grudnia 2010 roku
3 062 562,16
178 883,43
55 646,61
0,00
299 563,92
199 106,56
0,00
2 291 803,17
37 558,31
3 062 562,16

od 1 stycznia do 31
grudnia 2009 roku
2 911 545,12
108 002,58
39 433,86
14 886,32
817 427,94
82 314,84
275 953,26
1 474 899,08
98 627,24
2 911 545,12

PRZYCHODY FINANSOWE
Zysk ze zbycia aktywów finansowych
Dywidendy i udziały w zyskach
Przychody z tytułu odsetek, w tym:
-przychody z tytułu odsetek pozostałych

od 1 stycznia do 31
grudnia 2010 roku
0,00
0,00
21 577,76
12 551,49

od 1 stycznia do 31
grudnia 2009 roku
0,00
0,00
34 048,15
1 752,00

9 026,27
0,00
194,83
21 772,59

32 296,15
0,00
11 660,81
45 708,96

od 1 stycznia do 31
grudnia 2010 roku
51 448,61
75 757,06
617 859,98
2 317,00
3 766,70
146 111,27
897 260,62

od 1 stycznia do 31
grudnia 2009 roku
63 791,26
107 572,66
129 443,42
7 108,00
1 160,77
0,00
309 076,11

-przychody z tytułu odsetek od lokat i konta bieżącego
Różnice kursowe
Pozostałe przychody finansowe
Przychody finansowe, razem

KOSZTY FINANSOWE
Różnice kursowe
Odsetki od leasingu
Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym
Odsetki budżetowe
Odsetki handlowe
Pozostałe
Koszty finansowe, razem
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5. Podatek dochodowy
W okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 dochód Spółki obciążony został podatkiem dochodowym od osób
prawnych w wysokości 19%, w roku poprzednim stawka podatkowa była również na poziomie 19%. Termin realizacji
aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku jest planowany na 2011 rok.
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU
ODROCZONEGO PODATKU
DOCHODOWEGO

stan na
01.01.2010

Zwiększenia

Zmniejszenia

stan na
31.12.2010

Stan aktywów z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

Podstawa

6 481 059,60

5 755 469,68

198 997,68

12 037 531,60

Stan aktywów z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

Podatek

1 231 401,32

1 093 539,24

37 809,55

2 287 131,00

ZMIANA STANU REZERWY Z
TYTUŁU ODROCZONEGO
PODATKU DOCHODOWEGO
Stan rezerwy z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego
Stan rezerwy z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego

stan na 01.01.2010

Zwiększenia

Zmniejszenia

stan na 31.12.2010

Podstawa

5 695 280,13

3 940 588,16

30 775,26

9 605 093,02

Podatek

1 082 103,22

748 711,74

5 847,30

1 824 697,66

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
Zysk (strata) brutto
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem
dochodowym (wg tytułów)
- przychody stanowiące przychody podatkowe
- zrealizowane różnice kursowe
- przychody z rozliczenia projektów długoterminowych 2009
- przychody nie stanowiące przychodów podatkowych
- przychody z rozliczenia projektów długoterminowych
- rozwiązanie rezerw
- rozwiązany odpis aktualizacyjny
- pozostałe
- koszty stanowiące koszty uzyskania przychodów
- koszty z rozliczenia projektów 2009
- koszty rat kapitałowych
- koszty rozliczenia rmk opłat wstępnych
- zrealizowane różnice kursowe
- opłacone składki ZUS
- rozliczenie rezerw na gwarancje
- amortyzacja podatkowa
- koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
- nadwyżka kosztów projektów nad przychodami podatkowymi
- rezerwa na naprawy gwarancyjne
- opłaty wstępne leasingu

01.01.2010
31.12.2010
rok bieżący

01.01.2009
31.12.2009
rok poprzedni

6 782 684,42

61 394,95

1 617 617,04
5 212 835,01
0,00
5 212 835,01
-10 147 262,53
-8 643 948,97
-1 062 970,76
-252 460,81
-187 881,99
6 726 640,94
4 141 982,06
685 909,59
112 930,87
0,00
0,00
1 242 109,04
543 709,38
-13 278 685,50
-8 727 756,54
-2 291 803,17
0,00

-2 660 375,92
6 615 000,06
0,00
6 615 000,06
-6 243 989,81
-5 212 854,32
-67 013,66
-794 618,38
-169 503,45
5 846 409,16
3 188 727,51
813 625,41
149 317,11
0,00
77 185,14
1 060 740,03
556 813,96
-8 135 774,68
-4 141 676,47
-1 487 188,35
0
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- amortyzacja bilansowa w tym leasing
- odsetki budżetowe
- niezrealizowane różnice kursowe
- odpis aktualizujący
- PFRON
- reprezentacja
- pozostałe
- koszty wprowadzenia na giełdę
- odwrócenie ujemnych rk z wyceny rozr. 2008
- faktury otrzymane po 31.03.2011
- rezerwy na niewykorzystane urlopy
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
Obniżenie podstawy opodatkowania - strata z lat poprzednich
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
Podatek dochodowy według stawki 19%

Podatek dochodowy wykazany w Rachunku Zysków i Strat
Podatek bieżący
Podatek odroczony
Razem

-1 173 357,70
-2 317,00
-20 752,59
-558 843,72
-37 356,00
-31 053,30
-181 458,71
0,00
0,00
-200 000,00
-53 986,77
8 400 301,46
0,00
8 400 301,46
1 596 057,00

01.01.2010
31.12.2010
rok bieżący
1 596 057,00
-312 865,25
1 283 191,75

-1 342 142,67
-7 108,00
-5 159,79
-817 427,94
-55 380,00
-52 755,48
-123 187,49
-275 953,26
22 276,12
0,00
-4 971,35
2 721 770,87
0
2 721 770,87
517 136,35

01.01.2009
31.12.2009
rok poprzedni
517 136,00
- 826 879,33
- 309 743,33

Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych – różnicujących zysk
(stratę) podatkową od zysku (straty) bilansowego netto o koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz
przychody nie stanowiące przychodów podatkowych w podziale na różnice stałe (nigdy w przyszłości nie będą stanowiły
kosztu uzyskania przychodu) oraz różnice przejściowe. W roku 2010 obowiązuje 19% stawka podatku dochodowego,
przepisy w dzisiejszym brzmieniu nie przewidują zmiany stawek podatkowych w kolejnych okresach.

6. Działalnośd zaniechana
Spółka w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku nie zaniechała żadnego z rodzaju prowadzonej działalności.

7. Podział wyniku finansowego i dywidendy
W dniu 24 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3 w sprawie podziału zysku za
okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku.
Zysk netto wykazany w bilansie na dzieo 31.12.2009 roku w wysokości 371 138,28 zł postanowiono w całości przekazad na
kapitał zapasowy Spółki.
Zarząd przedstawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycję przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2010 na
podwyższenie kapitału zapasowego.

8. Wartości niematerialne i prawne
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
a) koszty zakooczonych prac rozwojowych
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i prawa autorskie, w tym:
d) inne wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne razem

stan na 31.12.2010
rok bieżący
0,00
0,00
45 557,80
0,00

stan na 31.12.2009
rok poprzedni
0,00
0,00
75 128,92
0,00

45 557,80

75 128,92
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stan na 31.12.2010
rok poprzedni
45 557,80

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
a) własne
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy
leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne razem

stan na 31.12.2009
rok poprzedni
75 128,92

0,00

0,00

45 557,80

75 128,92

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 1.01.2010r. do 31.12.2010r.
Wartośd brutto

Koszty zakooczonych
prac rozwojowych

Stan na 1 stycznia 2010
Zwiększenia
zakup
Zmniejszenia
likwidacja
Stan na 31 grudnia 2010

Oprogramowanie

Inne

Razem

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

186 391,77
10 132,70
10 132,70
0,00
0,00
196 524,47

186 391,77
10 132,70
10 132,70
0,00
0,00
196 524,47

Stan na 1 stycznia 2010
Zwiększenia
amortyzacja za okres
Zmniejszenia
likwidacja
Stan na 31 grudnia 2010

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

111 262,85
39 703,82
39 703,82
0,00
0,00
150 966,67

Wartośd netto na dzieo 1 stycznia 2010

0,00

75 128,92

0,00

75 128,92

Wartośd netto na dzieo 31 grudnia
2010

0,00

45 557,80

0,00

45 557,80

0,00

Umorzenie

0,00
111 262,85
39 703,82
39 703,82
0,00
0,00
150 966,67

Wartości niematerialne i prawne nie były przedmiotem zabezpieczeo. Wszystkie wykazane wartości niematerialne
i prawne są własnością spółki.

9. Rzeczowe aktywa trwałe
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
a) środki trwałe, w tym:
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- urządzenia techniczne i maszyny
- środki transportu
- inne środki trwałe
b) środki trwałe w budowie
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
a) własne
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy
leasingu, w tym:
- umowy leasingu
Środki trwałe bilansowe razem

stan na 31.12.2010
rok bieżący
2 355 131,36
0,00
0,00
1 180 740,01
1 041 874,97
132 516,38
0,00
0,00

stan na 31.12.2009
rok poprzedni
3 343 643,00
0,00
0,00
1 598 778,62
1 600 275,97
144 588,41
0,00
0,00

2 355 131,36

3 343 643,00

stan na 31.12.2010
rok bieżący
1 444 903,71

stan na 31.12.2009
rok poprzedni
1 947 322,46

910 227,65

1 396 320,54

2 355 131,36

3 343 643,00
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Zmiany w stanie wartości środków trwałych od 1.01.2010r. do 31.12.2010r.
urządzenia techniczne
i maszyny
Wartośd brutto środków trwałych na
początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
- zakup
w tym z leasingu
zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaż
- likwidacja
- inne

środki transportu

inne środki trwałe

Środki trwałe, razem

3 027 998,75

3 206 167,57

190 899,08

6 425 065,40

43 303,93
43 303,93

142 334,42
142 334,42
142 334,42
880 105,06
868 760,14

12 199,00
12 199,00
0,00

197 837,35
197 837,35
142 334,42
880 105,06
868 760,14
0,00
11 344,92

0,00

11 344,92

wartośd brutto środków trwałych na
koniec okresu

3 071 302,45

2 468 397,16

203 098,08

5 742 797,69

skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na początek okresu

3 081 422,40

1 429 220,13

1 605 891,60

46 310,67

Zmiana umorzenia w okresie, w tym:

461 342,54

-179 369,64

24 271,03

306 243,93

- amortyzacja za okres

461 342,54

648 040,31

24 271,03

1 133 653,88

0,00

827 409,95
0,00
0,00

-zmniejszenie umorzenia z tyt.
sprzedaży
-likwidacja
-inne

827 409,95
0,00

skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na koniec okresu

1 890 562,67

1 426 521,96

70 581,70

3 387 666,33

Wartośd netto środków trwałych na
początek okresu

1 598 778,39

1 600 276,20

144 588,41

3 343 643,00

Wartośd netto środków trwałych na
koniec okresu

1 180 740,01

1 041 874,97

132 516,38

2 355 131,36

7 298,59

902 929,06

0,00

910 227,65

w tym z tytułu leasingu

Środki trwałe nie były przedmiotem zabezpieczeo.

10. Planowane nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe w kolejnym
okresie sprawozdawczym
Spółka będzie ponosid wydatki na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości niezbędnej na odtworzenie zużytego majątku
trwałego.

11. Udział we wspólnych przedsięwzięciach
Spółka w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. nie brała udziału we wspólnych przedsięwzięciach.

12. Jednostki powiązane
Jednostki powiązane z TAMEX Obiekty Sportowe S.A. na dzieo 31.12.2010
Spółka

Przedmiot
działalności

Siedziba

Charakter
powiązania

Tamex Inwestycje S.A.

Warszawa

Wynajem nieruchomości, sprzętu, usługi budowlane

Osobowo/kapitałowy pośredni

PUHIT S.A.

Warszawa

Usługi hotelarsko-konferencyjne

Osobowy

Nova Sport Sp z o.o.

Szczecin

Usługi budowlane

Kapitałowy bezpośredni

VBM Consulting

Warszawa

Usługi doradcze

Osobowo/Kapitałowy pośredni

Investors TFI S.A.

Warszawa

Fundusz inwestycyjny

Osobowo/kapitałowy
bezpośredni
25

Sprawozdanie Finansowe 2010 rok TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

13. Zapasy
ZAPASY
materiały
półprodukty i produkty w toku
produkty gotowe
towary
Zapasy, razem

stan na 31.12.2010
rok bieżący
1 326 113,35

stan na 31.12.2009
rok poprzedni
1 285 692,75

1 326 113,35

1 285 692,75

Zapasy nie stanowiły zabezpieczenia kredytów lub pożyczek zarówno w roku 2010 jak i w 2009. Nie dokonano odpisów
aktualizujących zapasy.

14. Kontrakty długoterminowe
Wycena niezakooczonych zleceo usługowych
Zlecenia usługowe niezakooczone
Kwoty przychodów z tytułu realizacji umów usługowych
Poniesione koszty realizacji umów usługowych
Kontrakty otwarte – przychody zafakturowane
Kwoty należne od zamawiającego ujęte w należnościach i przychodach
Kwoty należne zamawiającym ujęte w zobowiązaniach zmniejszające przychody

stan na 31.12.2010
rok bieżący

stan na 31.12.2009
rok poprzedni

38 439 853,32
32 499 031,87

18 837 116,87
14 830 666,24

29 741 885,12
9 165 177,95

13 624 281,86
5 371 168,84

521 228,98

15 833,83

stan na 31.12.2010
rok bieżący
2 086 866,63
2 020 000,00
2 020 000,00
0,00
0,00
0,00
66 866,63
0,00
0,00
66 866,63
0,00
2 086 866,63

stan na 31.12.2009
rok poprzedni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15. Długoterminowe aktywa finansowe
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe, razem

W dniu 20 lipca 2010 roku w Warszawie została podpisana umowa sprzedaży udziałów pomiędzy „FAIRFAX POLSKA”
Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, a TAMEX Obiekty Sportowe S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem, której było
nabycie stu Udziałów Spółki pod nazwą Nova Sport Sp. z o.o.. Nabyte udziały wykazywane są w długoterminowych
aktywach finansowych jako udziały w podmiotach powiązanych a ich wartośd wynosi 2 020 000.
W 2010 roku Spółka udzieliła pożyczki dwóm spółkom niepowiązanym, saldo pożyczek na dzieo 31.12.2010 wynosi
106 866,63 z czego długoterminowa częśd pożyczek udzielonych wynosi 66 866,63 a krótkoterminowa 40 000,00.

26

Sprawozdanie Finansowe 2010 rok TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

16. Należności krótkoterminowe
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
od jednostek powiązanych
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
należności od pozostałych jednostek
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeo społecznych i zdrowotnych oraz innych
świadczeo
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem
odpisy aktualizujące wartośd należności z tytułu dostaw i usług
Należności krótkoterminowe brutto, razem

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚD NALEŻNOŚCI
KRÓTKOTERMINOWYCH
Stan na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
- ogłoszona upadłośd
- utworzenie
zmniejszenia (z tytułu)
- spisano
- przeniesiono
- zapłacono/rozliczono
Stan odpisów aktualizujących wartośd należności krótkoterminowych na koniec
okresu

stan na 31.12.2010
rok bieżący
3 614 022,43
107 591,88
107 591,88

stan na 31.12.2009
rok poprzedni
0,00
0,00
0,00

3 506 430,55

0,00

8 374 523,62
7 534 681,30
7 493 201,30
41 480,00

5 848 446,94
5 332 718,92
5 304 718,92
28 000,00

20 902,00
818 940,32

253 498,00
262 230,02

11 988 546,05
499 907,04

5 848 446,94
654 355,47

12 488 453,09

6 502 802,41

stan na 31.12.2010
rok bieżący
654 355,47
258 605,34
0,00
258 605,34
413 053,77
8 337,13
284 716,64
120 000,00

stan na 31.12.2009
rok poprzedni
745 557,00
654 355,47
0,00
654 355,47
745 557,00
114 131,09

499 907,04

654 355,47

631 425,91

W bieżącym okresie spółka utworzyła odpis aktualizujący na należności nieściągalne.
W spółce istnieją procedury weryfikacji kontrahentów, dlatego też Zarząd uważa, iż nie istnieje dodatkowe ryzyko
kredytowe związane z bieżącą działalnością operacyjną.
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (STRUKTURA
WALUTOWA)
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
jednostka/waluta EUR
PLN
Należności krótkoterminowe, razem

stan na 31.12.2010
rok bieżący
7 424 586,73
68 614,57
17 325,60
68 614,57
7 493 201,30

stan na 31.12.2009
rok poprzedni
5 217 928,05
114 790,87
27 941,89
114 790,87
5 332 718,92

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
do 1 miesiąca
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
należności przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)
odpisy aktualizujące wartośd należności z tytułu dostaw i usług

stan na 31.12.2010
rok bieżący
2 214 830,61

stan na 31.12.2009
rok poprzedni
2 258 172,72

41 480,00
5 885 869,44
8 142 180,05
499 907,04

4 244 629,69
6 502 802,41
654 355,47

7 642 273,01

5 848 446,94

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)
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NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z
PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE:
do 1 miesiąca
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)
odpisy aktualizujące wartośd należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)

stan na 31.12.2010
rok bieżący
3 850 604,85
616 832,45
184 239,34
243 255,91
990 936,89
5 885 869,44

stan na 31.12.2009
rok poprzedni
669 641,49
624 038,08
222 533,93
2 435 182,89
293 233,30
4 244 629,69

499 907,04

654 355,47

5 385 962,40

3 590 274,22

17. Rozliczenia międzyokresowe czynne
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Krótkoterminowe
- wycena robót długoterminowych
- gwarancje na budowy
-ubezpieczenia
-koszty wejścia na GPW
-reklama
- pozostałe
Długoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe, razem

stan na
31.12.2010 rok
bieżący
9 617 827,60
9 165 177,95
97 247,14
58 993,05
32 700,00
187 845,90

stan na 31.12.2009
rok poprzedni
5 794 017,92
5 371 188,15
192 375,59
73 540,34
0,00
122 590,04

75 863,56

34 323,80

0,00
9 617 827,60

0,00
5 794 017,92

18. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
Aktywa finansowe
w jednostkach zależnych
- udzielone pożyczki
w pozostałych jednostkach
- udzielone pożyczki
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- lokaty krótkoterminowe
- inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
jednostka/waluta EUR
w zł
jednostka/waluta USD
w zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem

stan na 31.12.2010
rok bieżący
40 000,00
0,00
0,00
40 000,00
40 000,00
7 855 917,47
7 855 917,47
0,00
0,00

stan na 31.12.2009
rok poprzedni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 606 479,84
8 606 479,84
0,00
0,00

7 895 917,47

8 606 479,84

stan na 31.12.2010
rok bieżący
7 720 809,17
135 108,30
34 111,40
135 091,91
5,53
16,39
7 855 917,47

stan na 31.12.2009
rok poprzedni
8 604 651,67
1 828,17
445,00
1 828,17
0,00
0,00
8 606 479,84

Do lokowania nadwyżek finansowych TAMEX Obiekty Sportowe S.A. wykorzystywała następujące produkty depozytowe
i lokacyjne:
 automatyczne i negocjowane złotowe i walutowe lokaty o/n
 negocjowane złotowe i walutowe lokaty terminowe
28

Sprawozdanie Finansowe 2010 rok TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

19. Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe
Kapitał podstawowy TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. wynosił na dzieo 31 grudnia 2010 roku 1 945 000,00 zł i dzielił się na
19 450 000 akcji o wartości 0,10 zł każda, wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i nie posiadają uprzywilejowania, w tym:
 18 520 000 akcji serii A,
 930.000 akcji serii B,
Akcjonariusze posiadający znaczne ilości akcji na dzieo 31 grudnia 2010 roku.
Akcjonariusz
Investors TFI S.A.
AJW Investment Limited
Konrad Sobecki
Pozostali Akcjonariusze

Liczba
posiadanych
akcji

Udział w
kapitale
zakładowym

Liczba głosów
na Walnym
Zgromadzeniu

6 482 000
6 019 000
6 019 000
930 000

33,%
31%
31%
5%

6 482 000
6 019 000
6 019 000
930 000

Udział w ogólnej
liczbie głosów
na Walnym
Zgromadzeniu
33%
31%
31%
5%

W roku 2010 nie nastąpiły żadne zmiany w kapitale podstawowym.

KAPITAŁ ZAPASOWY
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
b) z zysku

stan na 31.12.2010
rok poprzedni
0,00
7 040 645,49

stan na 31.12.2009
rok poprzedni
0,00
6 669 507,21

7 040 645,49

6 669 507,21

Kapitał zapasowy, razem

Na kapitał zakładowy zgodnie z kodeksem spółek handlowych Spółka przeznacza co najmniej 8% zysku netto do momentu
osiągnięcia 1/3 kapitału podstawowego. Z zysku lat poprzednich Spółka przeznaczyła na kapitał zapasowy kwotę
6 669 501,21 zł. oraz z zysku roku 2009 kwotę 371 138,28. O przeznaczeniu kapitału zapasowego w kwocie stanowiącej
nadwyżkę nad 1/3 wartości kapitału podstawowego decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

20. Świadczenia pracownicze
Spółka utworzyła rezerwę na niewykorzystane urlopy w roku 2010 w kwocie 53 986,77.
Z uwagi na brak pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny Spółka w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 nie
utworzyła rezerwy na odprawy emerytalne.

21.Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki, leasing
KREDYTY I POŻYCZKI BANKOWE, LEASING, FAKTORING
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Kredyty i pożyczki bankowe, leasing, factoring, razem

stan na 31.12.2010
rok bieżący

stan na 31.12.2009
rok poprzedni

707 435,39

1 279 632,85

707 435,39

1 279 632,85

Spółka TAMEX Obiekty Sportowe S.A. korzysta produktów bankowych, będących zabezpieczeniem płynności finansowej:
Rodzaj kredytu

1. Linia gwarancyjna

Nazwa banku

Termin spłaty

Kwota

Alior Bank

3 000 000,00 zł
Wykorzystanie na 31.12.2010 – 0,00
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2..Kredyt odnawialny

Alior Bank

12 000 000,00 zł
Wykorzystanie na 31.12.2010 – 0,00

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Leasing finansowy
Kwota należna z tytułu rozliczenie w ciągu 12 miesięcy (wykazywana jako zobowiązania
krótkoterminowe)
Kwota wymaganej spłaty po 12 miesiącach

stan na 31.12.2010
rok bieżący

stan na 31.12.2009
rok poprzedni

321 106,73
386 328,66

651 787,43
627 875,42

22. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania
stan na 31.12.2010
rok bieżący
887 854,76
887 854,76
887 854,76
0,00
0,00
0,00
11 999 254,86
10 713 063,52
10 713 063,52
0,00
0,00
1 286 191,34

stan na 31.12.2009
rok poprzedni
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 583 374,58
8 299 183,21
8 299 183,21
0,00
0,00

12 887 109,62

8 583 374,58

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (STRUKTURA
WALUTOWA)
w walucie polskiej
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
jednostka/waluta tys. EUR
w zł .
Zobowiązania krótkoterminowe, razem

stan na 31.12.2010
rok bieżący
8 852 973,46
1 860 090,06
469 684,13
1 860 090,06
10 713 063,52

stan na 31.12.2009
rok poprzedni
6 342 441,40
1 956 741,81
476 301,49
1 956 741,81
8 299 183,21

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETOWE
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
Pozostałe zobowiązania publicznoprawne
Podatek VAT
Podatek VAT do rozliczenia w następnych okresach
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Zakład Ubezpieczeo Społecznych
Zobowiązania budżetowe, razem

stan na 31.12.2010
rok bieżący
0,00
3 924 913,12
2 628 325,92
1 178 878,77
35 539,00
82 169,43
3 924 913,12

stan na 31.12.2009
rok poprzedni
0,00
3 387 038,02
2 860 988,00
321 657,59
77 898,00
126 494,43
3 387 038,02

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG
wobec jednostek powiązanych
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- inne
wobec pozostałych jednostek
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- inne
Zobowiązania krótkoterminowe, razem

284 191,37

23. Przychody przyszłych okresów i rozliczenia międzyokresowe bierne
PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW
przychody z rozliczenia środka trwałego - darowizna
w tym długoterminowe
przychody z tytułu sprzedaży usług
Razem przychody rozliczane w czasie, w tym:

stan na 31.12.2010
rok bieżący
0,00
0,00
30 830,45
30 830,45

stan na 31.12.2009
rok poprzedni
42 344,85
0,00
27 998,40
70 343,25
30

Sprawozdanie Finansowe 2010 rok TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE
- wycena robót długoterminowych
- rozliczenie kosztów kontraktów

stan na 31.12.2010
rok bieżący
521 228,98
961 163,69

stan na 31.12.2009
rok poprzedni
714 800,69
158 333,83

1 127,25

0,00

0,00
1 483 519,92

70 343,25
943 478,77

- pozostałe
- przychody przyszłych okresów
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

REZERWY
rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne
Rezerwa na wiewykorzystane urlopy
Pozostałe rezerwy
Rezerwy na naprawy gwarancyjne
w tym długoterminowe
W tym krótkoterminowe
Razem

stan na 01.01.2010
1 082 103,22
10 000,00
49 971,35
0,00
1 536 910,50
930 960,49
605 950,01
2 629 013,72

Zwiększenia
748 711,74
0,00
53 986,77
452 494,38
2 291 803,17
1 545 371,81
746 431,36
3 040 514,91

Zmniejszenia
5 847,30
10 000,00
49 971,35
0,00
2 245 108,45
1 564 498,87
680 609,58
2 260 955,75

stan na
31.12.2010
1 824 967,66
0,00
53 986,77
452 494,38
1 583 605,22
911 833,43
671 771,79
3 915 054,03

24. Zobowiązania warunkowe
W TAMEX Obiekty Sportowe S.A. stan zobowiązao warunkowych na dzieo bilansowy przedstawiał się następująco:
stan na
31 grudnia 2010

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
zawartych umów leasingowych

226 269,42
226 269,42

25. Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych
Nie wystąpiły różnice między wartością bilansową w rachunku przepływów pieniężnych .

26. Wynagrodzenia Członków organów zarządzających i nadzorujących Spółki
Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu, członkom Rady Nadzorczej przedstawiało się następująco:

Zarząd
Rada Nadzorcza

01.01.2010
31.12.2010
rok bieżący
493 418,64
0,00

01.01.2009
31.12.2009
rok poprzedni
293 182,02
0,00

27. Sprawy sądowe
1) Sygn. akt XX GC 381/09 z dnia 5 maja 2009 przeciwko Insgraf Sp z .o.o., wartośd przedmiotu sporu 163 072,47 zł.
Pozew wzajemny Tamex Obiekty Sportowe wartośd przedmiotu sporu 173 419,38 zł.
2) Sygn. akt XX GC 298/10 z dnia 23 kwietnia 2010 przeciwko Warszawskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, wartośd
przedmiotu sporu 638 107,70 zł.
3) Pozew z dnia 30 czerwca 2010 przeciwko Gminie Jednorożec, wartośd przedmiotu sporu 92 286,83 zł.
4) Pozew z dnia 31 stycznia 2011 przeciwko Gminie Zabrze, wartośd przedmiotu sporu 64 085,53 zł.
5) Pozew z dnia 16 lutego 2011 przeciwko Gminie Zabrze, wartośd przedmiotu sporu 12 505,72 zł.
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6) Sygn. akt IV GC 250/11/S przeciwko Miejskiemu Klubowi Sportowemu CRACOVIA Sportowa Spółka Akcyjna, wartośd
przedmiotu sporu 28 182,00 zł.
7) Sygn. akt IV GC 298/11/S przeciwko Miejskiemu Klubowi Sportowemu CRACOVIA Sportowa Spółka Akcyjna, wartośd
przedmiotu sporu 98 637,00 zł.

Poza powyższą nie są prowadzone żadne spory sądowe w których TAMEX Obiekty Sportowe S.A. byłby stroną.

28. Znaczące zdarzenia w okresie sprawozdawczym
Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zgromadzenie Akcjonariuszy
akt notarialny z 24 czerwca 2010 roku Repertorium A nr 10356/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok; w sprawie podziału zysku netto za okres od
1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku; w sprawie udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu,
oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2009 rok;
akt notarialny z 20 października 2010 roku Repetytorium A nr 16735/2010 w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie
się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect
prowadzonym przez GPW w Warszawie akcji Spółki serii A i B i dematerializacji akcji serii A i B Spółki oraz udzielenia
upoważnienia Zarządowi; w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Spółki w związku z ubieganiem się
o dopuszczenie do obrotu na rynku New Connect; w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki;
w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza
Protokół z dnia 23 lutego 2010 uchwała nr 1 w sprawie wyrażenia zgodny na zaciągnięcie zobowiązania kredytowego
do kwoty 16 mln zł w Alior Bank w Warszawie.
Uchwała nr 1 z dnia 26 lutego 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Spółki aneksów do umów
z Raiffeisen Bank Polska SA.
Protokół z dnia 5 marca 2010 uchwała nr 1 w sprawie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie
sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok.
Protokół z dnia 15 marca 2010 uchwała nr 1, 2 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Zarząd Spółki prokury
Pani Teresie Wołoszce oraz wyrażenia zgody na zwieranie umów o wartości przekraczającej 3 mln zł przez prokurenta
w terminie do dnia 30.06.2010.
Protokół z dnia 12 maja 2010 w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok, przedstawienia
wyniku Spółki za I kwartał 2010 roku, przedstawienia prognozy kosztów stałych, wyniku i prognozy kontraktów Spółki
w 2010 rok, przedstawienia budżetu Spółki na 2010 rok, przedstawienia i omówienia listu intencyjnego podpisanego
pomiędzy Spółką Unipol i Nova sport w organizacji a Robertem Kotem oraz statusu inwestycji kapitału Tamex Obiekty
Sportowe SA w spółkę Unipol Obiekty Sportowe S.A.
Protokół z dnia 24 czerwca 2010 w sprawie: uchwała nr 1 Przyjęcia opinii i raportu biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok; uchwała nr 2 pozytywnej oceny sprawozdania zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok; uchwała nr 3 pozytywnej opinii wniosku Zarządu
w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez spółkę w 2009 roku na kapitał zapasowy; uchwała nr 4, 6, 7
udzielenia wszystkim członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku;
uchwała nr 5 przyjęcia swojego sprawozdania z działalności za rok 2009; uchwała nr 8, 9, 10, 11 wyrażenie zgody na
zawieranie przez Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Prokurenta Spółki umów o wartościach przekraczających
3 mln PLN w terminie do dnia odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie za 2009 rok; uchwała nr 12 wyrażenia
zgody na zawarcie przez Spółkę umowy Inwestycyjnej pomiędzy spółką Unipol Sp. z o.o. a Nova Sport Sp. z o.o. w
organizacji a Robertem Kotem oraz umowy sprzedaży udziałów Nova Sport Sp. z o.o. przez Pana Roberta Kota;
uchwała nr 13 zalecenia Zarządowi Spółki opracowania dokumentacji finansowo-prawnej Spółki związanej
z planowanym wejściem Spółki na rynek publiczny w Polsce.
Protokół z dnia 16 lipca 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zakup udziałów Nova Sport Sp. z o.o. od FAIRFAX POLSKA
Sp. z o.o.
Protokół z dnia 22 października 2010 uchwała 1, 2, 3,4 w sprawie wyboru firmy Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.
do: badania jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2010 – 30.06.2010, badania jednostkowego
sprawozdania finansowego z okres 01.01.2010 – 31.12.2010, badania sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za
okres 01.01.2010 – 31.12.2010, badania sprawozdania finansowego Spółki zależnej za okres 01.01.2010 – 31.12.2010.
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Protokół z dnia 10 listopada 2010 uchwała nr 1 w sprawie udzielenia uprawnienia członkowi Rady Nadzorczej panu
Januszowi Wójcikowi do zawarcia w imieniu Spółki umowy o oferowanie.

Zarząd
uchwałą nr 1/2010 z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie przyznania Głównej Księgowej nagrody za wzorcowe
wypełnianie swoich obowiązków i przejawianie inicjatywy w pracy.
uchwałą nr 1/2010 z dnia 10 czerwca 2010 w sprawie przyznania pracownikom jednorazowych nagród pieniężnych.

29. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych
Nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które zostałyby ujęte w sprawozdaniu finansowym
z okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku.

30. Zdarzenia po dniu bilansowym mogące wpłynąd na przyszłe wyniki finansowe
Na dzieo sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia pod dniu bilansowym mogące wpłynąd na
przyszłe wyniki finansowe.

31. Transakcje z podmiotami powiązanymi
Sprzedaż oraz zakupy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku (w okresie powiązania) oraz należności i
zobowiązania na dzieo 31 grudnia 2010 roku z podmiotami powiązanymi przedstawiały się następująco:
Podmiot powiązany

Tamex Inwestycje S.A.
PUHIT S.A.
Nova Sport Sp. z o.o.

Sprzedaż na rzecz
podmiotów
powiązanych
207 400,00
0,00
698 740,71

Zakupy od
podmiotów
powiązanych
396 625,24
16 905,00
2 546 969,83

Należności od
podmiotów
powiązanych
3 614 022,43
0,00
0,00

Zobowiązania wobec
podmiotów
powiązanych
0,00
1 190,00
886 664,77

Tak istotna należnośd od firmy Tamex Inwestycje Sp. z o.o. wynika przede wszystkim z cesji należności w wysokości
3 506 430,55 wykazywanej w bilansie w innych należnościach krótkoterminowych od podmiotów powiązanych.

32. Transakcje zawarte na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi
W okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku nie wystąpiły żadne transakcje z podmiotami powiązanym na
innych warunkach niż rynkowe.

33. Informacje o zawartych umowach nieuwzględnionych w bilansie w zakresie
niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik
finansowy jednostki.
W okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku nie wystąpiły umowy nieuwzględnione w bilansie w zakresie
niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

34. Udzielone pożyczki osobom zarządzającym i nadzorującym
Na dzieo 31 grudnia 2010 roku nie istnieją żadne niespłacone pożyczki, udzielone gwarancje oraz poręczenia na rzecz
Członków Zarządu, Rady Nadzorczej i członków ich rodzin.
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35. Wynagrodzenie biegłego rewidenta
Rok 2010
Sprawozdanie finansowe Tamex Obiekty Sportowe S.A. za rok 2010 zostało poddane badaniu przez podmiot uprawniony
do badania sprawozdao finansowych Grant Thorton Frąckowiak Sp. z o.o. wpisany na listę podmiotów uprawnionych pod
numerem 238 wartośd usługi 25 000 netto (wpłacono zaliczkę w 2011 roku 10 000 netto).
Sprawozdanie finansowe jednostki zależnej Nova Sport Sp. z o.o. zostało poddane badaniu przez podmiot uprawniony do
badania sprawozdao finansowych Grant Thorton Frąckowiak Sp. z o.o. wpisany na listę podmiotów uprawnionych pod
numerem 238 wartośd usługi 13 000 netto (wpłacono zaliczkę w 2011 roku 5 200 netto).
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2010 zostało poddane badaniu przez podmiot
uprawniony do badania sprawozdao finansowych Grant Thorton Frąckowiak Sp. z o.o. wpisany na listę podmiotów
uprawnionych pod numerem 238 wartośd usługi 6 000 netto (wpłacono zaliczkę w 2011 roku 2 400 netto).
Rok 2009
Sprawozdanie finansowe za rok 2009 zostało poddane badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdao
finansowych Grant Thorton Frąckowiak Sp. z o.o. wpisany na listę podmiotów uprawnionych pod numerem 238 wartośd
usługi 25 000,00 netto (wypłacono zaliczkę w 2009 roku w kwocie 10 000,00 netto).

36. Struktura zatrudnienia
Zatrudnienie przeciętne w Spółce przedstawiało się następująco:

Zarząd
Pracownicy na stanowiskach bezpośrednio produkcyjnych
Pracownicy obsługi
Kadra Kierownicza
Samodzielne stanowiska
Razem

stan na 31.12.2010

stan na 31.12.2009

2
16
18
8
4
48

2
33
22
8
5
70

Zarząd Spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Warszawa, 01.06.2011
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